
Erros Diagnósticos:

Conceitos e impactos no cuidado 
de saúde

Wilson Shcolnik – Junho 2019
Presidente da Soc. Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial



• Presidente da SBPC/ML 2018-2019

• Relações Institucionais

• Diretor da Câmara Técnica da ABRAMED

Declaração de Conflito de Interesses



More commonly, errors are caused by
faulty systems, processes, and conditions that 

lead people to make mistakes or
fail to prevent them. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/

2000



O processo diagnóstico



http://iom.nationalacademies.org/reports/2015/improving-diagnosis-in-healthcare/~/media/8692D01186934346B153347AE46EE443.ashx

Pessoas sofrerão  no mínimo 1 atraso 
ou erro diagnóstico ao longo da vida

Erro diagnóstico

100 %



http://iom.nationalacademies.org/reports/2015/improving-diagnosis-in-healthcare/~/media/8692D01186934346B153347AE46EE443.ashx

5 % Adultos – atendidos ambulatorialmente /ano são vítimas de 1 erro 
diagnóstico

10 % (estudos post-mortem) - Mortes têm contribuição de erros 
diagnósticos

6-17% Eventos adversos em hospitais são causados por erros diagnósticos

LÍDER Entre as causas de indenização por má prática nos USA

Erro diagnóstico





https://wwhttps://www.improvediagnosis.org/

https://www.improvediagnosis.org/


https://www.degruyter.com/view/j/dx



Incerteza do diagnóstico

• Médicos identificam e interpretam dados seletivamente

• Pacientes conseguem descrever apenas alguns sintomas

• Exames complementares possuem sensibilidade e 

especificidade limitadas



November 2013

https://ukgtn.nhs.uk/fileadmin/uploads/ukgtn/Documents/Resources/Library/Reports_Guidelines/Right_Care_Diagnostics_Atlas_2013.pdf



NHS,  2013



November 2013

https://ukgtn.nhs.uk/fileadmin/uploads/ukgtn/Documents/Resources/Library/Reports_Guidelines/Right_Care_Diagnostics_Atlas_2013.pdf



November 2013
https://ukgtn.nhs.uk/fileadmin/uploads/ukgtn/Documents/Resources/Library/Reports_Guidelines/Right_Care_Diagnostics_Atlas_2013.pdf







https://www.propublica.org/article/when-evidence-says-no-but-doctors-say-yes <acesso 25 fev 2017>



Postural orthostatic tachycardia syndrome

IMPACTOS



IMPACTOS



IMPACTOS



The “Big Three”

Eventos vasculares (AVC, Ataque cardíacos, embolia pulmonar)

Infecções (sepsis, meningites, apendicite), 

Cancer (pulmão, colo, mama)

Os 3 representam + da metade 
de danos ocasionados por erros 

diagnósticos  

Troxel DB. Diagnostic Error in Medical Practice by Specialty. The Doctor's Advocate. 2014:2,5.



Recomendações
• No processo diagnóstico, facilitar o trabalho em equipe entre os serviços de saúde profissionais, pacientes e 

suas famílias tornando-o mais eficaz 

• Estimular a educação e a formação de profissionais de saúde como foco no processo diagnóstico

• Assegurar que as tecnologias de informação em saúde apoiem os pacientes, profissionais e os serviços de 

saúde no processo de diagnóstico

• Desenvolver e implantar abordagens para identificar, aprender e reduzir os erros e near misses na prática clínica

• Estabelecer um sistema de trabalho e cultura que apoie o processo de diagnóstico e melhorias no desempenho 

do diagnóstico

• Desenvolver um ambiente propício ao reporte e um sistema de responsabilidade médica que facilite a melhoria do

diagnóstico pelo aprendizado com erros de diagnóstico e near misses 

• Projetar um ambiente de assistência e remuneração que suporte o processo de diagnóstico

• Fornecer financiamento dedicado à pesquisa sobre o processo de diagnóstico e dos erros diagnósticos



O FUTURO JÁ CHEGOU !
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